
 

 
 
Θέμα: Πρόςκληςη ςυμμετοχήσ ςε καταςκηνώςεισ για παιδιά εκπαιδευτικών – 
μελών τησ Δ.Ο.Ε. για τη θερινή περίοδο 2017 
  
υναδέλφιςςεσ , ςυνάδελφοι, 
 
 Αποτελεύ ϋνα ακόμα διαχρονικό ϋλλειμμα για το Τπουργεύο Παιδεύασ το 

ότι δεν ϋχει μϋχρι ςόμερα μεριμνόςει ώςτε να δύνεται, όπωσ ςυμβαύνει με 

πολλούσ κλϊδουσ, η δυνατότητα τησ δωρεϊν φιλοξενύασ των παιδιών των 

εκπαιδευτικών ςε καταςκηνώςεισ. Με δεδομϋνη την εξαιρετικϊ δυςμενό 

οικονομικό ςυγκυρύα ςτην οπούα ζούμε,  η δυνατότητα αυτό ϋχει ιδιαύτερη αξύα 

για ϋναν κλϊδο που ϋχει πληγεύ βϊναυςα από τισ πολιτικϋσ των μνημονύων. 

 Εύναι, επύςησ, γεγονόσ ότι δεν υπόρχε,  μϋχρι ςόμερα, η δυνατότητα τησ 

κϊλυψησ μϋρουσ, ϋςτω, των εξόδων φιλοξενύασ παιδιών εκπαιδευτικών τησ  

πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςε καταςκηνώςεισ, από το Δ.. τησ Δ.Ο.Ε.. Η 

ςυζότηςη που ϊνοιξε με πρωτοβουλύα του Δ.. και τησ οπούασ αναφορϊ ϋγινε 

ςτην 85η Γ.. του κλϊδου, ϋχει ωσ κατϊληξό τησ τη ςημερινό απόφαςη.  

 Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. αποφαςίζει να χρηματοδοτήςει φέτοσ, για πρώτη 

φορά, τη φιλοξενία 500 παιδιών ηλικίασ 6-14 ετών για περίοδο 11 ημερών, ςε 

παιδικέσ καταςκηνώςεισ ςε όλη την Ελλάδα με το ποςό των 200 ευρώ ανά 

παιδί. 

 

 

 

Αρ. Πρωτ. 1358 Αθόνα 25/5/2017 

Προσ  

Σουσ υλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  



Αναλυτικά: 

1. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν όλοι οι ςυνϊδελφοι μόνιμοι και    

αναπληρωτϋσ που έχουν καταβάλλει ςτουσ υλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε., 

όπου ανόκουν, τη ςυνδρομή τουσ για το ςυνδικαλιςτικό έτοσ 2016-2017. 

2. Η επιλογό τησ καταςκόνωςησ και τησ καταςκηνωτικόσ περιόδου γύνεται 

από τουσ γονεύσ.  

3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρϋπει να ςυμπληρώςουν την αίτηςή 

τουσ ηλεκτρονικά (η φόρμα βρίςκεται αναρτημένη ςτην ιςτοςελίδα τησ Δ.Ο.Ε. 

ςε ιδιαίτερο πεδίο με την ονομαςία «Καταςκηνώςεισ 2017) μέχρι και τη Δευτέρα 

12 Ιουνίου 2017 και ώρα 12.00.  Εκπρόθεςμεσ αιτόςεισ δεν θα γύνουν δεκτϋσ. Η 

αίτηςη έχει γίνει δεκτή όταν βγει ςτην οθόνη το μήνυμα “ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ Α”. 

 

 Κάθε ςυνάδελφοσ που υποβάλλει αίτηςη θα επιςυνάπτει ςτην 

ηλεκτρονική του αίτηςη, ςκαναριςμένη (εϊν υπϊρχει δυςκολύα ςτη 

μεταφόρτωςη προτιμόςτε αρχεύο jpg ό jpeg),  την προςωπική του βεβαίωςη 

πληρωμήσ τησ ςυνδρομήσ του για το ςυνδ. έτοσ 2016-2017 από τον αντίςτοιχο 

ύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε.. 

 Με κανένα άλλο τρόπο και ςε καμία άλλη ηλεκτρονική διεύθυνςη δεν θα 

γίνονται δεκτέσ οι αιτήςεισ και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 

 Οι γονεύσ των παιδιών πληρώνουν, ςτην καταςκόνωςη, όλο το ποςό με 

την αποχώρηςη των παιδιών τουσ. Κατόπιν, προςκομύζουν τα δικαιολογητικϊ 

ςτη Δ.Ο.Ε. για να τουσ δοθεύ το ποςό που αποφαςύςτηκε. 

 

 Αυτό γίνεται με τουσ παρακάτω τρόπουσ: 

α) Προςκομύζουν αυτοπροςώπωσ ό 

β) τϋλνουν ςτη Δ.Ο.Ε. με courier ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ (όχι ςυςτημένα με 

ταχυδρομείο γιατί δεν μπορούν να παραληφθούν),-με δική τουσ χρέωςη, το 

εξοφλημϋνο πρωτότυπο τιμολόγιο για το μϋροσ του ποςού που τουσ 

αφορϊ (δηλαδό 200 ευρώ) όπου θα αναγρϊφεται η φρϊςη «μϋλοσ τησ Δ.Ο.Ε.» 

δύπλα ςτο όνομϊ τουσ καθώσ και φωτοτυπύα τησ ςελύδασ του βιβλιαρύου με τα 

ςτοιχεύα του τραπεζικού λογαριαςμού τουσ (κατϊ προτύμηςη ςτισ τρϊπεζεσ 



ΠΕΙΡΑΙΩ και ALPHA Bank), όπου θα κατατεθεύ από τη Δ.Ο.Ε. το ποςό. 

Απαραύτητο εύναι να αναγρϊφεται και το ονοματεπώνυμο του παιδιού ςτο 

τιμολόγιο.  

 

Διευκρινίςεισ: 

 Η επιλογή των παιδιών, εάν ο αριθμόσ ξεπεράςει τα 500, θα γίνει με 

ηλεκτρονική κλήρωςη. Η κλόρωςη θα γύνει ςτο όνομα των γονϋων (ϋνασ από 

κϊθε οικογϋνεια). 

 ε περύπτωςη που οι αιτόςεισ αφορούν αδϋλφια, κληρώνονται όλα. 

 Η κλήρωςη θα γίνει την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 και τα ονόματα θα 

ανακοινωθούν ςτην ιςτοςελύδα τησ Δ.Ο.Ε. (www.doe.gr) καθώσ και ςε 

εκπαιδευτικϋσ ιςτοςελύδεσ.  

 Μέχρι την Σρίτη 20 Ιουνίου 2017, αν κϊποιοι από αυτούσ που κληρώθηκαν, για 

οποιοδόποτε λόγο δεν επιθυμούν, πλϋον, τη ςυμμετοχό τουσ ςτη διαδικαςύα, 

θα πρϋπει να το δηλώςουν ςτο email τησ Δ.Ο.Ε., secretariat@doe.gr, ώςτε να 

αντικαταςταθούν από επιλαχόντεσ. 

 Μϋλη του Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. και του Δ.. του Ι.Π.Ε.Μ. δεν ϋχουν δικαύωμα να 

υποβϊλουν αιτόςεισ. 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ: 

 Επειδό η φετινό χρονιϊ εύναι εκλογικό για το Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. τα χρόματα θα 

καταβληθούν ςτουσ δικαιούχουσ μετϊ τη ςυγκρότηςη του Δ..  

 ε περύπτωςη πρόωρησ αποχώρηςησ από την καταςκόνωςη, οι γονεύσ να 

δύνουν προςοχό ςτο ποςό που αναγρϊφεται ςτο τιμολόγιο.  

 

 

 

http://www.doe.gr/

